
Drie predikanten vertellen over Pinksteren

Intuitie, onlspanningen
het lichi in de duisiernis
LEIDEN - Komende zondag is het Pink-
steren. Drie Leidse predikanten ver-
tellen wat dit feest, dat de meeste
mensen minder zegt dan Kerst of
Pasen, voor hen betekent.
Voor ongelovigen is Pinksteren

moeilijk te begrijpen", merkt Amo
van der Knaap, voorganger van
GODcentre, op. "Het gaat over de
vervullingmet de Heilige Geest.Wij
geloven dat God in ons woont." Pink-
steren is voor hem heel reeel, bena-
dmkt Van der Knaap. "Dat je God
hoort, ziet en voelt. Intuitief. Soms
in gebed, soms ook op straat."
Zo kreeg zijn zwangere echtgenote
van God te horen dat hun onge-
boren zoon prediker zou worden,
net als zijn vader. Tijdens de bevai-
ling deden zich complicates voor.
"Toen ik onze levenloze zoon zag,
herinnerde ik mij dat", zegt Van Van der Knaap kan nog veel meer
der Knaap. "Ik zei tegen hem: je voorbeelden geven. "De Heilige
zult leven in denaam van Jezus", en Geest is het tastbare van God, de
ik begon te bidden in tongen. Hij aanwezigheid van God. Wat ik doe,
opende zijn ogen en er kwam leven zou ik niet kunnen zonder Hem."
in hem."

Pinksteren is heel reeel voor Arno van
der Knaap, voorganger van GODcen-
tre: "Dat je God hoort, ziet en voelt
Intuitief. Soms in gebed, soms ook
op straat" (Foto: pr).

Angst overudnnen
"Juist in de gevangenis, waar ik pas-
tor ben, betekent Pinksteren heel
veel,,,'veftelt Maria Draaijers, gast-
predikant bij de Leidse Studenten
Ekklesia. "Na de dood van Jezus slui-
ten de apostelen zich, uit angst voor
vervolging. van de buitenwereld

Lichtval
"Pinksteren is voor mij, dat God,
onze maker, bij ons komt wonen.
Zo laat hij zien dat de relate tussen
Hem en ons weer hersteld is", zegt
Rob van der Toom. Hij is predikant
van de Christelijke Gereformeerde
Kerk Leiden, ofwel Opstandings-
kerk. "Dat kan doordat Jezus het
offer heeft gebracht aan het kruis.
Dankzij de Heilige Geest herken ik
hem als God zelf.Jezus is niet meer dan welke angst of twijfel ook. Dat
bij ons, maar de Heilige Geest laat is herkenbaar voor gedetneerden",
merken dat Hij een levende werke- legt Draaijers uit. "Zij zitten vast,

niet alleen letterlijk. maar ook in

af. Dan, plotseling, gebeurt er iets
waardoor de angst verdwijnt. Zij
voelen 'de Geest over hen komen',
zij ontvangen een kracht van bui-
ten die hen vanbinnen vervult. Die
levens- of liefdeskracht is sterker

lijkheid is."
Hoe hij dat merkt? "Als ik Gods
woord lees en beluister, onteen ik

hun schuld, schaamte en angstvoor de toekomst. In het pastoraatdaar kracht aan. Ik herken er Zijn wordt hen een nieuwe ldjk op hunliefde in en eigen mij die toe. De leven aangeboden. Ze beseffen datHeilige Geest geeft mij zo steeds ook hun woorden en daden bezieldweer perspectef." Daardoor zien de kunnen worden door Gods Geestdingeneranders uit,verteltVander als zij hun hoofd en hart daarvoorToom. "Dat geeft een soort ontspan- openen. Als God zo in jou gelooftrung, vrede. Ik ben niet meer van waarom zou je dan niet in jezelfmijzelf. Ik mag God voor mij laten geloven?".*•zorgen.En ik merk dat dat ook kan;
dat hij betrouwbaar is. Die lichtval,
dat is wel hoe ik het ervaar."




